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2.1g  Handleiding Natuur; provinciale Subsidieverordening Natuur en 

Landschapsbeheer 2016 
 

 

1 Algemeen 
 

Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2016 

 

Projecten die zijn gericht op “de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden 

die in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van hoofdstuk 3 van de provinciale 

Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016.” 

 

Toelichting bij de tekst van de Regeling 

 

Artikel 2, eerste lid, onderdeel g, heeft betrekking op betalingen voor zogenoemd agrarisch natuurbeheer. 

Subsidie ingevolge hoofdstuk 3 van de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016 

wordt verleend voor tijdvakken van zes jaar. Deze subsidies worden alleen afgegeven voor activiteiten in 

ecologisch potentieel geselecteerde gebieden in Nederland, de zogenaamde leefgebieden. 

 

Relevante definities 

 

– project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en 

werkzaamheden 

– projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en de werkzaamheden 

om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend dienstbaar aan de 

totstandbrenging van een project 

 

Bovenstaande passages zijn letterlijk overgenomen uit de Regeling groenprojecten 2016.  

Zie voor de complete definities en voorwaarden de tekst van de Regeling.  

 

Relevante voorwaarden 

 

– Het projectvermogen bedraagt minimaal € 25.000 

 

Belangrijke termijnen 

 

– De groenverklaring geldt ten hoogste voor de levensduur van een project maar niet langer dan tien jaar  

– De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden 

– Het project ontvangt geen groenverklaring indien het ten minste zes maanden voor de dag waarop de 

aanvraag tot afgifte van een verklaring wordt ingediend, reeds voldeed aan een van de 

projectomschrijvingen in het betreffende onderdeel 

 

 

2 Het projectplan  
 

Inhoud projectplan 

 

Het projectplan bestaat bij voorkeur uit een kopie van de gebiedsaanvraag ANLB2016. Anders dienen de 

volgende gegevens te worden opgenomen: 

 

1. De titel van het project;  

2. De beschrijving van het project;  
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Titel van het project 

 

Korte kernachtige beschrijving. 

 

Beschrijving van het project 

 

In elk geval moet in het project de volgende onderdelen worden beschreven:  

• De oppervlakte in hectare en de ligging:  

 Geef de oppervlakte van het gebied op dat tot het project behoort.  

Geef de ligging van het project aan op een leesbare kaart, in kleur op A3 formaat, die u als bijlage 

bijvoegt.  

• Het doel en het beoogde projectresultaat:  

Beschrijf het doel en het beoogde projectresultaat aan de hand van de door het project te scheppen 

natuur- en landschappelijke waarden.  

• Projectbeschrijving:  

Geef hier de doelgerichte werkzaamheden aan die wezenlijke verandering in het gebied te weeg 

brengen, zoals de manier waarop deze worden uitgevoerd en het gewenste vervolg hierop in de vorm 

van beheer dan wel maatregelen.  

 

Financiële gegevens van het project 

 

Ter zake van een project als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel g, komt voor een groenverklaring in 

aanmerking een bedrag van ten hoogste € 5.000 per hectare voor projecten als bedoeld in hoofdstuk 3 van 

de provinciale Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer 2016. 

 

 

Verplichte bijlagen 

 

Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen:  

• Het projectplan (bij voorkeur een kopie van de gebiedsaanvraag ANLB2016);  

• Leesbare kaart, in kleur op A3 formaat;  

• Kopie van de subsidiebeschikking ANLB 2016. 

 


